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KR.ZUZ.2.421.684.2019.MiW  

OBWIESZCZENIE 
         o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego  

 
                 Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego /tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm./ oraz art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 
20 lipca 2017r. prawo wodne /tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2268 z późn zm./ obwieszcza się, iż  
w dniu 2 stycznia 2020r. została wydana decyzja znak: KR.ZUZ.2.421.684.2019.MiW, w której orzeczono 
na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56                                        
o pozwoleniu wodnoprawnym na:  wykonanie, likwidację  urządzeń wodnych oraz na usługi wodne                               
w związku z inwestycją pod nazwą: „Rozbudowa DW 966 Muchówka - Lipnica Dolna - Tymowa                                           
w kilometrażu odc. 230 km 1+147 - odc. 240 km 0+765 w miejscowości Lipnica Dolna, gmina Lipnica 
Murowana”  oraz   w sprawie  wygaszenia w części pozwolenia wodnoprawnego Starosty Bocheńskiego                      
z dnia 30.11.2010r znak: OS.M.6223/61/10 (przeniesienie praw na Inwestora w ramach decyzji z dnia 
25.02.2013r. znak: GG-ROŚ.6341.15.2013) na wniosek Województwa Małopolskiego: Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków działającego przez pełnomocnika 
Pana Krzysztofa Tracza. 
 Na podstawie art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) od niniejszej decyzji przysługuje 
stronom prawo do wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  
w Krakowie,  za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie w terminie czternastu dni od dnia  
publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.  
                 Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 
lipca 2017r. prawo wodne /tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2268 z późn zm./, stosuje się przepis art. 49 
ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – niniejsza decyzja zostaje obwieszczona stronom  
poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie, Urzędu Gminy  Lipnica Murowana oraz Starostwa Powiatowego w Bochni.  

Dokument podpisano elektronicznie 

 


